


Beste ouders en leden,  
 
Of we zin hebben in dit nieuwe scoutsjaar? ’t Zal wel zijn! We zetten met dit nieuwe jaarthema 
ons in om een hechte sfeer te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen 
centraal staat. We gaan voor het welzijn van kapoen tot jin. Samen delen we mooie momenten 
en bieden elkaar steun wanneer het even wat minder gaat. We leven ons met volle overtuiging 
uit tijdens een spel op zondagochtend en kijken uit naar de avontuurlijke verhalen bij het 
kampvuur. Dat het allemaal niet van een leien dakje zal lopen, is volkomen normaal. Leden en 
leiding blijven timmeren aan aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingboei naar elkaar. 
Want scouting, da’s durven!   
 
We lijsten hier even de geplande activiteiten op van deze taktie:  
 

DI 6/10 OUDERAVOND Deze avond hebben alle takken een ouderavond in het lokaal om 
de takwerking toe te lichten alsook zichzelf even voor te stellen. 
Exacte uren volgen later. 

ZA 17&18/10 
ITALIASLAG 

Een weekend vol Italiaanse lekkernijen georganiseerd door de 
verkenners en gidsen. Meer praktische info en 
inschrijvingsformulieren volgen snel.  

VRIJ 23/10 DAG VAN 
DE JEUGDBEWEGING 

Trek vandaag je scoutsuniform aan en vertegenwoordig de hele 
dag lang de leukste jeugdbeweging van de hele wereld!!  

ZO 15/11 MARSEPEIN Vandaag verkopen we in Borbseek en omtreken onze heerlijke 
marsepein. Niet thuis? Niet getreurd! De naverkoop gaat nog 
enkele weken door op zondag na de vergadering en bij de 
groepsleiding thuis. Verdere info volgt snel.   

ZA 21/11 SINT JAN 
BERMAN 

Ook dit jaar houden we de traditie in ere. We zien jullie graag op 
de SJB-viering. De Kaas&Wijn avond van de vriendenkring gaat 
dit jaar niet door. Meer info volgt later via mail.  

 
We maken ook even een overzicht van de weekend- en kampdata:  
 

 Weekend Kamp  
Kapoenen 9-11 oktober 25-31 juli  
Kabouters 30 oktober – 1 november 21-21 juli 
Welpen 30 oktober – 1 november 21-31 juli 
Jonggidsen 23-25 oktober 16 (derdejaars) of 17-31 juli 
Jongverkenners 30 oktober – 1 november 16 (derdejaars) of 17-31 juli 
Gidsen 23-25 oktober 16 (derdejaars) of 17-31 juli 
Verkenners 30 oktober – 1 november 16 (derdejaars) of 17-31 juli  

 
Op de volgende pagina staat een jaarkalender met alle activiteiten van het jaar!  
 
Een stevige linker van jullie nieuwe groepsleiding, 
 
Matthias, Julie, Marijana en Liese  
 



  



 



Hopper winkel 
 
 
HOPPER WINKEL 
 
Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper 
winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van 
te maken. 
 
We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het 
geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een 
coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de 
Hopper winkels vind je al wat je nodig hebt! 
 
Jeugdgroepen, verenigingen, besturen, … kunnen bij Hopper terecht 
voor groot kook- en kampmateriaal, zoals tenten, shelters, klaptafels en 
banken, grote kookpotten, bijlen, zagen,.... 
 
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk, 
kampadressen, vorming enzovoort. Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsenuniform 
enkel en alleen bij Hopper (en nog enkele erkende verdelers) verkrijgbaar. 
 
Hopper Winkel wordt gerund met duidelijke principes! Zo gaat service bij ons vóór op het 
commerciële zakendoen en puur winstbejag. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn bij ons 
bijzondere aandachtspunten. Het materiaal dat wij aanbieden wordt prijs- en 
kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van de jeugdbeweging. We vinden het eveneens 
belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze 
producten elders, ook al is het dan soms duurder. 
 
Van deze marketing wordt echt niemand rijk: wie bij Hopper koopt steunt de jeugdbeweging. 
 



Uniform 
 

Uniform?  
 
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en 
leiding hetzelfde:  

• beige hemd; 
• groene trui; 
• groene lange broek, korte broek of rok; 
• scouts T-shirt (liefst van de 70); 
• das (en dasring). 

 
Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij hebben liefst een das en een T-shirt van 
de 70. Het basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.  
 
Kentekens?   
 

 
 
Tweedehands?  
Op vraag van vele ouders zijn wij begonnen met een "winkel" voor tweedehands uniformen  
 Wie heeft er nog bruikbare uniformen liggen?   
 Wie wil er een uniform verkopen en heeft dat niet meer nodig? 
 
Mocht je nog een uniform of broek(en) hebben liggen, bezorg het dan in een zak aan de 
groepsleiding op een vergadering zondagvoormiddag. 



Vriendenkring 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W●A●N●T●E●D●! 
 

 

 

 

 

Ben jij iemand die: 
► niet meer in de scouts zit, de vrienden van toen mist en op zoek is naar een hobby?  
► kinderen in de scouts heeft zitten, jaloers is op hun avonturen en ook graag lid wil zijn?  
► vaak naar Njam! kijkt en bijzonder bedreven is in het maken van culinaire hoogstandjes? 
► thuis een mega-grote mixer heeft liggen en die als geen ander kan beroeren? 
 
Perfect! Dan ben jij misschien wel geschikt om toe te treden tot onze vriendenkring! 
We zijn steeds op zoek naar helpende handen, zowel om mee te vergaderen om onze activiteiten voor 
te bereiden en te plannen (een 5-tal keer per jaar), als om te helpen op de activiteiten zelf met het 
maken en uitdelen van eten en drinken.  

Interesse?  
Bevestig dan je enthousiasme door even een mailtje te sturen naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be. 
 
Hopelijk tot snel! 
De enige echte vriendenkring 

 
Activiteiten 2020-2021 

Omwille van corona plannen we voorlopig nog 
geen activiteiten vanuit de vriendenkring.   

 

We kiezen er voor om dit scoutsjaar volop in te 
zetten op de ondersteuning van activiteiten van 
de groep en de takken.   



Scouts & Gidsen Borsbeek 
Hoe ziet de structuur van onze scouts er eigenlijk uit?  
Bij wie kan je terecht met vragen, opmerkingen, suggesties of bemerkingen?  
Wil je de scouts op een bepaalde manier helpen/ondersteunen/versterken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(steeds @scoutsborsbeek.be) 

GROEPSRAAD VRIENDENKRING MATERIAALTEAM STAM 

De (groeps)leiding 
die steeds paraat 

staan om de leden 
onvergetelijke 

zondagen, 
weekends en 

kampen te 
bezorgen 

 

Organisatie van 
activiteiten voor 
ouders, leden, 

sympathisanten van 
de scouts 

(bv. eettent 
overgang, 

kaas&wijn, brunch, 
bbq) 

Organisatie van 
activiteiten door en 

voor oud-leiding 
(bv. bal, dropping, 

oud-leidings-
weekend, …) 

Verhuur en klein 
onderhoud van 

materiaal 
(bv. gasbekkens, 

tenten, tafels, 
banken,  

grote potten,  
barbecues, …) 

groepsleiding@ 
 

vriendenkring@ 
 

materiaalkot@ 
 

stam@ 
 

BEHEERSCOMITÉ 

Ondersteunend comité bestaande uit 
personen uit de 4 afdelingen hierboven.  

Houden zich bezig met:  
onderhoud van het lokaal, verbouwingen, 

grote aankopen 

beheer@scoutsborsbeek.be 
 



	 1	

KAPOENEN  
Allerliefste kapoenen,  
Omdat dit de eerste taktie van het jaar is, willen wij onszelf al even voorstellen. Kom 
in deze taktie dus snel te weten wie wij zijn en wat we allemaal gaan doen dit jaar! 

Zondag 27 september, 9u30-12u: Kennismaking 

Het nieuwe scoutsjaar is altijd een beetje spannend, maar na vandaag is het ijs zeker 
gebroken! Aan de hand van de leukste spelletjes leren jullie ons en elkaar meteen 
goed	kennen.	

Zondag 4 oktober, 9u30-12u: Sportvergadering  

Ella deed al elke sport: atletiek, zwemmen, basketbal, 
volleybal, dansen, … Vandaag gaan we ook super 
sportief zijn! Smeer de beentjes al maar in en trek 
sportkleren aan.  

 

 

 

Vrijdag 9 oktober – zondag 11 oktober: Weekend 

Een weekendje erop uit kan echt niet ontbreken in een scoutsjaar. Meer info volgt! 

17 en 18 oktober – Italiaslag! 

Onze givers voorzien heerlijke pasta, lookbroodjes, tiramisu en veel meer op hun 
beroemde Italiaslag. Kom zeker eten met jullie mama’s en papa’s om hun 
scoutskamp te steunen! 

Zondag 18 oktober, 9u30-12u: Muziekvergadering 

Siebe is gepassioneerd door muziek. Vandaag dompelen we 
jullie onder in de wereld van gitaren, piano’s, trompetten en 
saxofonen. Zeker komen als jullie willen ontdekken welke 
instrumenten wij allemaal voor jullie in petto hebben… 
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Zondag 25 oktober, 9u30-12u: Wieltjesvergadering 

Zoals je ziet heeft Jassin een heel speciale fiets. Hij kan hier 
ook zotte trucjes mee! Kom zeker naar de vergadering en 
verras ons met jouw speciaal voertuig! 

Meebrengen: een step, een fiets, een skateboard, … (+ de 
nodige bescherming) Vergeet ook geen FLUOVEST!  

 

 

 

Zondag 1 november, 9u30-12u: Kookvergadering 

Charlotte is zot van koken, daar kunnen wij ongetwijfeld nog 
veel van leren. Kom dus zeker langs als je ook een echte chef 
kok wilt worden! 

Meebrengen: 1€! 

 

 

Zondag 8 november, 9u30-12u: Jolien wordt 18! 

Jolien is net 18 jaar geworden en dit moet dus gevierd 
worden. We bouwen een keitof feestje en jullie zijn 
allemaal uitgenodigd! 

 

 

 

Zondag 15 november: Marsepeinverkoop (’s namiddags) 

Onze jaarlijkse marsepeinverkoop gaat vandaag van start. Kom je vanmiddag mee 
verkopen (en smullen)? De exacte uren worden nog gecommuniceerd. 

 

Zaterdag 21 november: Sint-Jan Berchmans  

Onze scouts is vernoemd naar Sint-Jan Berchmans, 
de heilige beschermeling van de (studerende) 
kinderen. Elk jaar doen we een vergadering met de 
hele scouts, om hem op een leuke manier te 
herdenken. Exacte uren en info komen later! 
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Zondag 29 november, 9u30-12u: Ruimtevergadering 

Vandaag krijgen jullie info van 5 echte 
astronauten hoe je de beste raket maakt. 
Kom dus zeker als je de ruimte ook zo cool 
vindt!  

Meebrengen: een lege (standaard formaat) 
petfles. 

 

 

 

Zondag 6 december, 9u30-12u: Sinterklaas op bezoek 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt 
daar kinderen… Het is Sinterklaas! 
Vandaag komt deze kindervriend ons een 
bezoekje brengen op het Mertensplein en 
iedereen weet: wie braaf is, krijgt lekkers! 

 

 

Wist je dat… 

v Ella en Charlotte elkaar al 16 jaar kennen? 
v Zij dus al heel lang vriendinnetjes zijn? 
v Jolien, Ella en Charlotte samen naar Hongarije zijn gegaan met de gidsen? 
v Siebe en Jolien even oud zijn? 
v Dit ook hun eerste jaar leiding is? 
v Zij dus heel benieuwd zijn naar dit scoutsjaar? 
v Kapoenen de allerleukste tak is? 
v Wij hopen dat jullie heel luid roepen in de carré (verzamelpunt op 

zondagochtend)? 
v Wij al zin hebben in het kamp? 
v Wij dan zeven dagen spelletjes kunnen spelen? 
v Er dan foeriers mee gaan die heel lekker voor ons zullen koken? 

 

XXXXX Siebe, Jassin, Jolien, Ella en Charlotte 

 

	



Kabouters  
Liefste kabouties,  

Wij kijken er heel hard naar uit om samen met jullie het jaar 

te starten. We gaan er samen een barbie-liciouis jaar van 

maken! Hopenlijk hebben jullie er evenveel zin in als ons. J 

 

Zondag 27 september 9:30 – 12:00 = Kennismakingsvergadering  

Deze zondag gaan we elkaar beter leren kennen want net zoals bij 
barbies is iedereen uniek. Dus neem allemaal jullie goed humeur mee :) 
Zodat we allemaal Bff’s kunnen worden van elkaar.  

 

 

Zondag 4 oktober 9:30 – 12:00 = Koopjesdag 

OOHH MYYY GOODDD, wij hebben zo veel geluk! Het is koopjes weekend, dus dat 
wil zeggen dat we er volop van gaan profiteren. Neem allemaal jullie verkoop 
kunsten mee zodat jullie de beste koopjes kunnen bemachtigen.  

 

 

 

 

Zondag 11 oktober 9:30 – 12:00 = Sportvergadering  

Als echte barbies willen we ook fit blijven. Daarom gaan we deze 
vergadering onze conditie op proef stellen. Dus wie van de kabouters 
houdt het het langst vol? Daar gaan we deze vergadering achter komen. 
Smeer jullie benen maar al in en eet goe veel boterhammekes. Doe jullie 
sportkledij maar aan en dan zien we jullie zondag.  

 

 

 

 

 



Zondag 18 oktober 9:30-12:00 = Ken vergadering  

TER PLAATSE RUST, GEEF ACHT!  

Deze week gaan we uittesten wie van jullie kabouters het stoerste is en zo een 
leger carriere zou kunnen lopen. We verwachten jullie in perfecte leger uniform en 
dan kunnen we er samen invliegen.  

!! PS: Als jullie na deze vergadering honger zouden hebben kunnen jullie altijd 
terecht bij de overheerlijke Italiaslag van de givers.  

 

Zondag 25 oktober 9:30 – 12:00 = Just danceeee  

Beste kabouters, haal jullie beste dans moves maar al boven want vandaag gaan we 
DANSENNNN. Oefen maar al goed want het gaat moeilijk zijn om Warbo te verslagen. We 
verwachten jullie met jullie mooiste dansschoenen.  

 

 

 

 

Vrijdag tot zondag 30 oktober – 1 november = weekend!  

WOEHOEEEE WEEKEND  

Zijn jullie er allemaal klaar voor? Want wij wel hoor! We kijken er al 
allemaal naar uit om jullie te verwachten in ons nederige stulpje. :) 
Verdere info volgt nog. We will see you there barbies.  

 

 

Zondag 8 november 9:30 – 12:00 = techniek vergadering  

Vandaag gaan we zien hoe handig jullie kabouters zijn. Dus we steken de 
handen uit de mouwen en gaan aan de slag. Het is aangeraden dat zeker 
de derde jaars komen naar aanleiding van volgend jaar. We zullen leren 
hoe we overleven als echte barbies.  

 

 

 

 

 



 

Zondag 15 november (uren volgen nog) : Marsepein vergadering 

Dankzij het koop en verkoop spel kunnen jullie Vandaag bewijzen hoe goed jullie in het echte leven 
kunnen verkopen. Dus zorg dat je je grootste glimlach en je beste verkoop talenten  meeneemt zodat 
we er een episch kamp van kunnen maken!!! 

 

Zaterdag 21 november (uren volgen nog):  Sint-Jan Berchmansviering 

Vandaag verwelkomen we jullie allemaal op onze jaarlijkse Sint-Jan Berchmansviering! Allemaal zeker komen, 
de uren volgen nog! 

 

Zondag 29 november 9:30 – 12:00: Kook vergadering 

Vandaag kunnen jullie bewijzen hoe goed jullie eigenlijk kunnen koken.  Zorg dat jullie luchtig ontbijten en 4 
euro meenemen want we gaan het lekkerste ontbijt ooit maken!!! 

 

Zondag 6 december 9:30 – 12:00: Sint Vergadering 

YOEPIE DE SINT IS GEWEEST!!!! 

EN de Sint passeert ook langs de scouts dus zorg dat je je van je beste 
kant laat zien en wie weet heeft de Sint nog een verassing voor jou J. 

 

WIST JE DAT!! 

• Woepsie verliefd is op iemand 
van de Welpen 

• Iemand van de welpen verliefd 
is op een kabouter 

• Een octopus drie harten heeft 
• Er hopelijk dit jaar wel sneeuw 

gaat zijn 
• Warbo ketchup op zijn 

spaghetti doet 
• Brompie heel veel bijnamen 

heeft 
• Je ooit de jongste persoon ter 

wereld was 
• Warbo de beste dancer is die je 

ooit zal ontmoeten. 
 

 

Groetjes van 

Brompie Warbo Woepsie 



Allerliefste welpen 
Het is zo ver, het scoutsjaar gaat van start! Wij hebben er alvast heel veel zin in en hopelijk jullie ook. 
We gaan er samen een topjaar van maken! Wat voor leuke dingen we dit jaar allemaal gaan doen, 
kunnen jullie alvast in deze taktie ontdekken.       

Tot volgende week! 

  

   

King Louis, Raksha, Rama en Jacala     

Zondag 27/9 : kennismakingsvergadering 9.30 u – 12 u 

 

JOEPIE!!! Tijd voor de eerste vergadering! Wij hebben zin om jullie te leren kennen! 
Natuurlijk kennen jullie elkaar wel, maar weten jullie de namen van de nieuwe welpen 
al? Vandaag leren jullie ook jullie nieuwe leiding kennen! 

  

  

 

 

Zondag 4/10: De rode ridders 9.30 u – 12 u  

Vandaag gaan we testen of jullie goede ridders zijn. Naar goed voorbeeld van de 
stripheld de rode ridder, gaan jullie vandaag in teams strijden om de eretitel. 
Kunnen jullie de vlag van de vijand stelen? We verwachten jullie allemaal klaar 
voor de battle van de eeuw!  

 

Zondag 11/10: Welpen vs. Science 9.30 u – 12 u 

Vandaag worden we echte wetenschappers! We gaan de kennis van de 
experten testen, want wij, de slimste leiding ooit en de slimste welpen ooit, 
kunnen dit sowieso veel beter.  



 

Zondag 18/10:  De 70 Maffia 9.30 u – 12 u 

Deze week ontdekken we wie het rijkste zal worden. Wie wordt er miljonair en 
wie eindigt er op straat? De maffiabazen van Bbeek City maken vandaag de 
straten onveilig! 

Echte maffiabazen moeten natuurlijk ook eten,  dus vergeet zeker niet met je 
mama en papa naar de italiaslag te komen dit weekend! 

 

Zondag 25/10:  Borsbeek City 9.30 u – 12 u 

Vandaag verkennen we een fameuze stad… Borsbeek! We gaan toerist spelen in ons 
eigen dorp. Zijn jullie klaar om alles te weten te komen over onze City? Na deze 
vergadering heeft Bbeek geen geheimen meer voor ons!  

 

 

 

 

 

30 oktober – 1november: het-aller-leukste-welpen-weekend 

WOEHOEW!! We gaan op weekend! Kijken jullie er even hard naar uit als wij?? We geloven bijna niet 
dat dat kan?!! Verdere info volgt in een weekendbrief via mail. We zien jullie allemaal op het leukste 
weekend ooit!  

 

 

8/11: Girl Power 9.30 u – 12 u  

Na het leuke maar vermoeide weekend, maken we van deze dag gebruik om even 
lekker te relaxen. Begrijp jij je zussen ook niet? We proberen de meisjes wat beter 
te begrijpen. Dit doen we met een gezellige meiden vergadering! Kom allemaal als 
meisje naar de scouts om jullie al wat beter te kunnen inleven! – xoxo The girls  

 

 

 

Zondag 15/11: marsepeinverkoop (uren volgen nog) 

In de namiddag zullen we ontdekken wie van jullie de beste verkoper is. We gaan van deur tot deur 
in onze Bbeek city om marsepein te verkopen, zo kunnen we ons al super leuke kamp, NOG leuker 
maken. Kom dus zeker allemaal in perfect scoutsuniform en je liefste snoetje.       



 

 

 

Zaterdag 21/11 : Sint-Jan Berchmansvergadering (uren volgen nog) 

Deze week is het geen vergadering op een zondagochtend maar op een zaterdag!?? We houden zoals 
elk jaar een vergadering met de hele scouts om deze belangrijke historische figuur, naar wie onze 
scouts vernoemd is, te herdenken. Natuurlijk op een super leuke scouts manier!  

 

Zondag 29/11: Sportvergadering 9.30 u – 12 u 

We hebben jullie vorige zondag ontzettend gemist :’(. Maaaaarrr vandaag zijn we er 
weer helemaal zoals anders bij. Wij als sportieve leiding zijn ervan overtuigd dat je 
maar niet snel genoeg aan je summerbody kan werken. Laat vandaag die spierballen 
werken, want het wordt een ochtend vol sportplezier. Kom allemaal in sportkledij 
naar de scouts! 

 

 

 

 

Zondag 6/12: Sint vergadering 9.30 u – 12 u 

Hopelijk zijn jullie dit jaar braaf geweest, want vandaag mogen we de Sint 
verwelkomen op onze scouts. Voor de Sint arriveert, kunnen jullie een 
mooie tekening maken voor hem. Misschien krijgen jullie wel een extra 
snoepje?        

 

 

 

 

Wist – je – datjes :  

- Wist je dat Jacala en Raksha jullie zo leuk vonden op kamp dat ze jullie leiding wilden 
worden? 

- Wist je dat dit jaar echt super mega leuk gaat worden?! 
- Wist je dat de achternaam van Raksha de titel van een Rode Ridder strip is? 
- Wist je dat King Louis jullie zo tof vond dat hij nog een jaar welpen wou doen? 
- Wist je dat alle zussen van Rama in de scouts zitten/ hebben gezeten? 
- Wist je dat wij heel slecht zijn in wist je datjes verzinnen? 

 
 



 

In a magical kingdom , far far away….. begon er weer een nieuw scoutsjaar! 
Ondanks alle maatregelen kunnen we toch elke week meeten op het Mertensplein, of zeg 
maar gerust het moeras van de ogers! In deze eerste taktie zullen Shrek, Fiona en Donkey 
jullie vertellen wat er allemaal op het programma staat. 

 

Zondag 27/9, 9u30-12u: Kennismakingsvergadering 
Welcome to our swamp girlzzzzzz!  
Eindelijk krijgen we de kans om jullie te 
ontmoeten. Daarom nodigen we jullie deze 
vergadering graag uit in ons moeras om ons écht 
te leren kennen. Wie laat de luidste scheten? 
Wie kan het luidste brullen zoals een oger? Dat 
zullen jullie vandaag allemaal te weten komen! 

  
 

Zondag 4/10, 9u30-12u: TikTokvergadering 
OMGGG, de kindjes van Shrek & Fiona hebben stiekem Tiktok 
gedownload en zijn van plan om echte tiktok-sterren te worden maar 
Shrek & Fiona laten dit niet zomaar gebeuren!  Dames, oefen jullie 
dansjes maar want vandaag gaan we dansen zoals nooit tevoor. 

 

 

Zondag 11/10, 9u30-12u: Pimp your ogre 
Fiona heeft problemen, Shrek heeft haar uitgevraagd maar ze weet totaal 
niet wat aan te doen! Vandaag gaan we al jullie kledings- en schmink tips 
nodig hebben want er gaat hier iemand serieus bijgewerkt moeten worden. 
 

 

Zondag 18/10, 9u30-12u: Dikzakkenvergadering 
Puss in Boots heeft zich ondertussen al goed laten gaan op de 
heerlijke Italiaslag van de scouts, maar hebben jullie dit ook al 
gedaan? Kom vandaag allemaal zo dik mogelijk gekleed want 
we gaan rollen en bollen!! 

Inschrijven voor de Italiaslag kan via de website en via het 
Facebookevenement dat eraan komt!  



Vrijdag 23/10 tem zondag 25/10: Shrek-weekend!! 
Leidingggg, zijn we er bijna??? 
Dit weekend gaat het dolle trio op verplaatsing naar het 
land Ver, heel ver van hier. Meer info hierover volgt in de 
weekendbrief! 

 

 

Zaterdag 31/10, 19u30-22u: Halloween 
Halloween is aangekomen in het moeras van de ogers. 
Perfect timing om lekker te gaan griezelen. Ben jij niet bang? 
Kom zaterdag mee grellige films kijken en dan zien we nog 
wel wie de stoerste jonggids is!  

 

 

 

Zondag 8/11, 9u30-12u: Kookvergadering 
Noooooooo, de drie biggetjes hebben de verjaardagscake van de 
drieling opgegeten! Hopelijk kunnen jullie vandaag iets 
ineenflansen zodat Fergus, Farkle en Felicia nog iets hebben om 
van te smullen. Als jullie graag mee echte oger-chefs willen 
worden, zouden jullie een kleine donatie van 2 euro moeten 
meebrengen! 

 

 

Zondag 15/11, namiddag: Marsepeinverkoop 
Vandaag mogen jullie allemaal je liefste snoetje bovenhalen om zo 
veel mogelijk marsepein te verkopen! Vergeet ook zeker niet met de 
fiets te komen zodat we heel Borsbeek City kunnen afgaan. Uren 
volgen later nog. 

 

 

 

Zaterdag 21/11, namiddag: Sint-Jan Berchmans 
vergadering  
Naar traditie gaan we vandaag weer een bezoekje 
brengen aan de SJB kerk in Borsbeek. Hopelijk kunnen we 
net zoals vorige jaren met een fakkeltocht vanuit het fort 
zal vertrekken, maar jullie krijgen hierover binnenkort nog 
meer info!  



Zondag 29/11, 9u30-12u:   
Dames, verzamel al jullie klakkebuis-skills want daar is 
hij weer! Prince Charming probeert Princes Fiona 
weer voor zich te winnen. Ditmaal laat Shrek het niet 
zo ver komen! Houden jullie ook zo veel van Shrek en 
Fiona? Kom zondag zeker langs om hun relatie te 
beschermen!! Tot dan xx  

Klakkebuisvergadering op vrijdag? 

 
 
 
Zondag 6/12, 9u30-12u: Sintvergadering  
Er zijn geruchten in het moeras dat de Sint vandaag langs komt. Shrek, Fiona en de drieling hebben 
alvast hun schoentjes klaar gezet? Ben jij dit jaar een brave 
oger geweest, kom zeker vandaag dan naar de 
vergadering, misschien wordt jouw schoentje ook gevuld…. 

 

 

 

 Robbe en Jeff eigenlijk een koppel zijn? 
 wij net zoals jullie ook TikTok verslaafd zijn? 
 Jeff soms zich overslaapt en als dit gebeurt op zondag we hem dan kletsen op 

de poep mogen geven? 
 Evelien het oudste is maar ook het kleinste van ons drie? 
 Robbe zijn scheten het hardste stinken? 
 Jeff van nagellak houdt? 
 onze favoriete film Shrek is? 
 Evelien vanaf februari tot juni waarschijnlijk  

stage gaat doen in Valencia? 
 Jeff en Robbe haar dan heel hard gaan missen? 
 wij ongelofelijk veel zin hebben in dit scoutsjaar? 
 wij nu gaan stoppen? 

 

Doeiiiii!! 

Robbe, Jeff en Evelien 



Jongverkenners 
Huplaa de scouts kan eindelijk terug beginnen. Na veel te lang wachten en veel te weinig scouts het 
afgelopen jaar kunnen we niet anders dan erin te vliegen. Het wordt onvergetelijk, we hopen dat 
jullie er even veel zin in hebben als wij!!!!!! 

(Wij verwachten jullie elke vergadering in volledig uniform (tenzij anders vermeld). Dit houdt in: 
groene broek, hemd en das!! Kom ook, indien mogelijk, altijd met de fiets. Dat maakt eventuele 
verplaatsingen makkelijker.) 

 

27 september: Kennismaking (9:30-12:00) 

We maken kennis met de nieuwe generatie jongverkenners. Wie is er bereid 
om zichzelf helemaal in de strijd te gooien om de beste jongverkenner te 

worden? 

 

 

4 oktober: Klakkebuizen (9:30-12:00) 

Wie kan zich het beste verdedigen tegen vijandige 
aanvallen? Vandaag willen we de strijd zien losbarsten. De 
scherpschutter in jouw moet wakker worden, wie call of 
duty kent, zal zich vandaag amuseren.  

   

 

11 oktober: Higland games (9:30-12:00) 

Welcome to Scotland! Nee we gaan geen doedelzakmuziek maken, 
deze dag is voor echte mannen. Maak die spieren maar warm, ze 

zullen getest worden. Wij verwachten iedereen in schotse kilt.   

 

 

17-18 oktober: Italiaslag 

De givers organiseren dit weekend hun eetslag. Verdere info volgt nog. 

 



18 oktober: Maffiavergadering (9:30-12:00) 

Wie kan zich gelijk stellen aan de cosa nostra, de grootse maffia van Sicillië? 
Vandaag gaan we op zoek naar de nieuwe Godfather van Borsbeek!  

 

 

23-24-25 oktober: Weekend 

Dit weekend gaan we op verplaatsing naar onbekende oorden. Jeugdig 
plezier en fikfooierij is voorbij. Be prepared…, verdere info volgt.   

 

 

 

1 november: Stadsspel (9:30-12:00) 

Nadat we ons gerepresent hebben op verplaatsing, is er terug 
nood aan orde in Bbeek en omstreken. Maak jullie klaar om een 

wereldstad te trotseren. 

 

 

8 november: Sportvergadering (9:30-12:00) 

Eddy Merckx, Johny Voners of Kevin Borlée. Vandaag komen 
alle sporten aan bod. Wie wordt de volgende topatleet van 
België? 

 

 

15 november: Marsepein verkoop 

Vandaag mengen we eiwitten met amandelpoeder en poedersuiker, kap er 
nog wat citroensap bij en smullen maar. Wie kan verkopen zoals geen 

ander en kan dit mengsel aan iedereen verpatsen? De beste handelaar 
krijgt een verrassing, uren volgen nog.  

 

 

 



21 november: Sint-Jan-Berchmans vergadering 

Vandaag doen we het op een rustiger tempo en kunnen we 
even tot rust komen. We willen alleen maar brave zieltjes 
zien. Uren volgen nog.  

 

 

 

29 november: Epic meal time (9:30-13:00) 

De E van enorm, de P van pokke veel, de I van I want more en de C van 
chicken nuggets. Vandaag is er nooit genoeg!                                         

(Best niet te veel ontbijten vandaag)   

 

 

6 december: Sint vergadering (9:30-12:00) 

Voor de liefste van de liefsten, Bracht de Sint van overzee 
Echt het beste van het beste, Op zijn reis naar België mee. 

Schepen boordevol geschenken, Grote pakjes en ook klein 
Maar dit ene kleine pakje, Kan alleen het jouwe zijn! 

Vandaag komt de sint, uren volgen nog.  

 

Wist je dat:  

- Wij alle 3 bij Oxaco gevoetbald hebben.  
- Wij heel veel zin hebben in het komende jaar. 
- Emiel zijn bijnaam Fermiel is.  
- Fermiel komt van Emiel zijn liefde voor Ferrari. 
- Wout samen met een aantal andere leiding een zaalvoetbalploeg heeft. 
- Wout de enige rosse leiding is op onze scouts. 
- Lucas 2-talig is opgevoed. 
- Lucas zijn naam wordt uitgesproken als Luca.  

                     

 

                             

Fermiel Lucas Wout 

 



 
 
Olaaa Gidskes, 
Eindelijk is het weer zover! Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur. Wij hebben er echt al 
megaaaa veel zin in. We gaan het nieuwe scoutsjaar alvast starten met een knaller… ONE 
DIRECTION!!! Omdat wij de liefste leiding zijn hebben we voor jullie de beste schijven op 
een rijtje gezet. 
Enjoyyy honeys xxxx 

Zondag 27 september 9u30-12u00: “Nice to meet ya - Niall Horan”  
Hello there GIDSEN, vandaag gaan we een spel spelen om Niall en alle 
andere directioners te leren kennen! De leiding heeft van Niall nog een leuke 
verrassing gekregen die we aan jullie moeten geven!! SPANNEND!!! 
 
 

Zondag 4 Oktober 9u30-12u00: “One way or another - One Direction”  
Naar waar gaan we gaan? Hoe gaan we gaan? Wanneer gaan gaan? Deze kant of de 
andere kant? Dat zijn de vragen die de One directioners en jullie waarschijnlijk hebben over 
het BUITENLANDS KAMP. Vandaag gaan we het buitenlands kamp wat introduceren en al 
wat landen bekijken!! ZEKER AFKOMEN IS DUS DE BOODSCHAP!!!!!! 

 

Zondag 11 oktober 9u30-12u00: “Strip that down - Liam Payne”  
“Hmm, zo liam is zijn onderbroek is wel sexy” hoor ik jullie al zeggen/denken. 
Vandaag gaan jullie zelf eens mogen meemaken hoe het is om een man te zijn. 
Verkleed jullie allemaal maar als man en kom zeker deze zondag naar de scouts 
want het is mannnen vergadering!   
 

Weekend 17- 18 oktober: “Kiwi - Harry Styles”  
Kiwi, keno, het is weer italiaslaaag. na na na na na na na na naaaa na na na. Kiwi, keno, het 
is weer italiaslaaaag. Jullie moeten allemaal komen helpen koken en bedienen! Verder info 
en shiften lijst wordt later nog gemaild!  

Vrijdag 23 oktober: “Forever Young - One Direction”  
Dag van de jeugdbeweging. Vandaag moeten jullie gewoon naar 
school, maar dat mag voor één keertje in ons scoutsuniform. JIPPIE 
JEEEJ!!!! 
 
 



Weekend 23-25 oktober: “Pillowtalk - Zayn Malik”  
Pak jullie slaapzakken en kussen al maar in en trek jullie scoutsuniform aan 
waaaaant... we gaan op WEEKEND! We hebben Zayn gevraagd om te 
komen foerieren op weekend, of hij positief geantwoord heeft zullen jullie 
vrijdagavond te weten komen…. Verdere info volgt.  
 

Zondag 1 november 9u30-12u00: “God Only Knows - One Direction”  
Zijn jullie even heilig als onze hottie’s (hosties?) van 1D? Dat gaan we vandaag te weten 
komen. Vergeet jullie kruisje niet! 

 

Zondag 8 november 9u30-12u00: “What makes you beautiful - One Direction”  
"What the hell is beauty mode? … OW DAMN, OKÉ!" Is da ni tiktok?! Nu wil ik echt een 
Tiktok maken! Oh met de Gidsen moet dat echt leuk zijn… Tiktokvergadering! Met een 
beetje geluk komen we op Harry's for you page! 
 
 

Zondag 15 november: “Watermelon sugar - Harry Styles”  
Vandaag worden alle vrouwelijke charmes in de strijd gegooid want we 
gaan marsepein verkopen!! Hoe meer suiker, hoe beter! Uren volgen nog.  
 
 

Zaterdag 21 november: “Only Angel - Harry Styles”  
De leden van 1D zijn grote fan van tradities in stand houden. De Sint-Jan 
Berchmansvergadering is er hier één van! Uren volgen later nog. ;) 
 

Zondag 29 november 9u30-12u00: “Live while we’re young - One Direction”
Stienkie is jarig!! Dat moet gevierd worden met een knaller van een feestje! Gooi jullie 
dansbeentjes al maar los! “Hey girl, I'm waitin' on ya, I'm waitin' on ya. Come on and let me 
sneak you out. And have a celebration, a celebration. The music up, the windows down.” 

 

Zondag 6 december 9u30-12u00: “I wish - One Direction”  
De grootste sugar daddy ter wereld is vandaag in het land!! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 
geweest en belanden jullie niet in de zak :)  



 
Wist-je-datjes: 

- Dat wij veel gemeen hebben met One direction?  
- Evert net als Zayn een zieke crush heeft op Gigi Hadid? 
- Nikki een beetje zoals Harry styles is?  
- Dat wij even basic zijn als One Direction?  
- Robbe een beetje zoals Louis is?  
- Stien lijkt op het 6de lid van One Direction?  
- Huh? Is er een 6de lid bij One Direction?  
- Wij het buitenlands kamp al keihard zien zitten met jullie?  
- Niet letterlijk, want al zittend gaan we niet super ver geraken natuurlijk.... 
- Wij kei blij zijn dat we eindelijk jullie leiding zijn :) 
- Wij nu gaan afronden met het coolste einde van de wist-je-datjes van alle 

taktie’s!  
- Dat wij nog 1 ding te zeggen hebben: “Evert is kei awesome EN de Lierse 

gaat volgend jaar naar 1ste klas!” 
- Mic drop 
- Pick it up  
- Drop it again 

  
 
 
 



Verkenners 
De zomer van 2020 was een zomer zoals we er nog nooit één 
beleefd hebben. Wij zetten speciaal voor jullie de hoogtepun-
ten op een rijtje! 

Zo 27/09 van 9u30 - 12u00: Amerika bant TikTok-vergadering 
Deze zomer kondigde president Trump aan dat Tikîok verboden 
wordt in de VS, wat een zware klap was voor vele Amerikanen. 
In Europa mag Tikîok gelukkig nog wel, en daar gaan wij van-
daag van profiteren. Dé perfecte manier op jullie bende milleni-
als te leren kennen. #loveitorhateit #dejeugdvantegenwoordig 

Zo 4/10 van 9u30 - 12u00: Youtube War: Acid VS. CEMI 
De eerste Vlaamse Youtubeoorlog is een feit! Vandaag gaan wij 
uitmaken wie de oorlog wint. Of misschien gaan we zelf wel de 

strijd met ze aan ... Voor wie Acid en Cemi (Céline en Michiel) 
~, .. , ... -. 

niet kent, prijs u gelukkig en ga ze zeker niet opzoeken. 

Zo 11/10 van 9u30 - 12u00: Het verdriet van Messi 
8-2! Met deze waanzinnige score verloor Barca de kwart-
finale van de Champions League tegen Bayern München. 
Messi wil afdruipen en wij nemen hem dat niet kwalijk. 
Integendeel zelfs, wij ontvangen hem vandaag met open 
armen om een lekker potje te sporten met ons. Kom dus 
in sportieve outfit en met ne goeien deo naar de scouts 
vandaag en wie weet strikken we Messi voor onze ploeg. 



Za 17/10 en zondag 18/10: ltaliaslag 
Voor de horeca zijn het zware tijden en wij 
maken ze nog extra zwaar, want dit weekend 
houden we onze heuse ltaliaslag om moneyz 
te maken voor het kamp. Als dat geen con-
currentie is! Verdere info volgt later! 

Zo 25/10 van 9u30 - 12u00: Knallen in Beiroet 
Hallucinante beelden waren het, van de ontploffing in Bei-
roet. Wij zagen ze en dachten meteen: "Dat willen wij ook 
doen!" Dus boys, be prepared for battle want vandaag 
gaan we knalleeeeeen! #biggerbangthanBeiroet 

30/10- 1/11: Weekendje weg naar ons tweede verblijf 
Tweedeverblijvers mogen ondertussen alweer een tijdje 
naar hun eigendom gaan, en wij kunnen niet achterblij-
ven. Dus pakt uwe zak want we gaan op een litte trip! 

van 9u30 - 12u00: Rel schoppen in Blankenberge 
Deze zomer heeft een groep jongeren tumult veroorzaakt op de stranden 
van Blankenberge. Parasols werden door de lucht gegooid, de politie 
werd aangevallen .... En wat die mannen doen, kunnen wij beter. Dus 
warm die spiertjes al maar goed op want vandaag gaan we batteren. 

Zo 15/11 in de namiddag: Marsepeinverkoop 
Velen van ons kennen het probleem, de beruchte coronakilo's. Vandaag 
gaan we de mensen nog wat extra suikers en calorieën aansmeren. De 
uren volgen nog! 



Za 21/11: Sint-Jan Berchmans 
In een woelige periode zoals deze ten tijde van corona, kan het soms 
deugd doen om toch een houvast te vinden in alle chaos. En welke ja-
renlange traditie kan hier beter voor zorgen dan de enige echte SJB ver-
gadering? Exact, geen enkele. Allen aanwezig dus! 

Zo 29/11 van 9u30 - 12u00: Boze cultuursector vergadering 
Schandalig is het! Eerst besparingen op cultuur, en nu onhaalbare maat-
regelen! Logisch dat de cultuursector weodend is! Ge zou voor minder 
van uw pretten geven. Wij laten vandaag dan ook zien dat we onze cul-
tuurjongens bijstaan! #oneteam #wijzijnboows #cultuuriszuur 

Zo 6/12 van 9u30 - 12u00: Sintvergadering 
Op dit moment zit de Sint nog wel in Spanje en Spanje is een rode zone. 
Hopelijk blijft hij coronavrij en kunnen we hem ontvangen in ons scoutslo-
kaal, want jullie brave mannen moeten natuurlijk beloond worden. 

Wist-je-datjes ... 
- Doris vorig jaar een overdosis grieten gehad heeft 
- Zij daarom nu weer als enig vrouwtje in een hoop mannen zal vertoeven 
- Bambo en Kobe eigenlijk ook een beetje vrouwtje zijn 
- Kobe geen bleekscheet meer is 
- Maar wel een heuse stokstaart is 
- Het de eerste keer is dat we aan 

verkenners leiding geven 
- Dit niet onze eerste keuze was 
- Maar niemand anders jullie wilde 
- Geen mop 
- Fuck you 

Kusjes xxx 
Kobe, Bambo en Doris 



Adressenlijst 20.. - 20..

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Charlotte Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0488 64 77 57
Ella Severyns Broekstraat 10 2150 Borsbeek 03 458 19 14 0499 11 65 50
Jassin De Bie Mortselsesteenweg 188 2100 Deurne 03 271 13 59 0485 60 55 01
Jolien Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 6 2150 Borsbeek 03 321 17 93 0485 36 50 07
Siebe Schrammen Korenveld 1 2150 Borsbeek 03 449 59 46 0456 01 46 16

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Cian Olieslagers Wenigerstraat 9 2150 Borsbeek / 0497 15 28 21
Jade Van goethem Waterbaan 59 2100 Deurne / 0491 59 63 09
Senne Franck De robianostraat 44 2150 Borsbeek / 0474 12 51 99

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Jelle Franck Groeningerstraat 8 2150 Borsbeek / 0477 34 97 77
Arthur Nevelsteen Grensstraat 42 2540 Hove / 0468 24 93 99
Hannah Van Vlimmeren Leon stampelaan 28 2100 Deurne 03 289 68 87 0479 34 95 78
Jo Cleynhens Vlasput 15 2150 Borsbeek 03 366 39 69 0475 81 54 32

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Evelien Dierickx-Visschers Pietingbaan 46 2160 Wommelgem 03/366.07.49 0479 10 29 47
Jeff Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 03 321 51 95 0468 22 94 22
Robbe Willio Jozef reusenslei 154 2150 Borsbeek 03 321 03 37 0497 73 55 64

Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Wout Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03 321 34 59 0475 40 66 95
Emiel Schuytjens Breedveld 10 2150 Borsbeek 03 321 69 33 0493 13 57 70
Lucas Engelen Floris primslei 30 2150 Borsbeek / 0491 95 66 57



Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Stien Kiebooms Breedveld 19 2150 Borsbeek 03 321 34 59 0475 57 99 98
Evert Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03 484 69 20 0494 54 58 35
Robbe Martens Eksterlaar 213 bus 2 l 2100 Deurne 03 322 09 04 0498 14 53 74
Nikki Severyns Broekstraat 10 2150 Borsbeek 03 458 19 14 0495 80 74 80

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Kobe Wouters Herentalsebaan 321 2100 Deurne 03 321 73 00 0479 36 34 74
Doris Van Boxem Sint-rochusstraat 15 2100 Deurne 03 321 37 05 0476 05 62 60
Ruben Bogaerts Sprinkhaanveldestraat 10 bus 62150 Borsbeek 03 321 17 93 0474 02 90 02

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Julie Huybrechts Vlasput 11 2150 Borsbeek / 0473 24 92 21
Marijana Lipovac Mertensstraat 32 2150 Borsbeek 03 272 51 99 0488 29 07 38
Liese Verswyvel Vogelzangstraat 24 2240 Massenhoven 03 484 69 20 0495 51 33 07
Matthias Mevis August van putlei 166 2150 Borsbeek 03 321 51 95 0488 10 52 24

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03 322 85 22 0472 32 47 72
Jasper Tuboville Boechoutselei 55 2640 Mortsel 03 366 11 56
Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03 322 42 30 0474/36.24.60
Joren Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03 366 27 08 0494 03 72 76
Raf Boumans Dokter Van De Perrelei 15 2140 Borgerhout 03 236 04 76 0468/14.37.90
Robin Michielsen Granvellelaan 12 2150 Borsbeek / 0476 06 49 23
Lars Galliart Hulgerodestraat 39 2150 Borsbeek 03 322 61 34 0488 23 70 33

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be
Naam Adres Telefoon GSM
Geert Van de Laar August Van Putlei 129 2150 Borsbeek / 0485 62 36 58


